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RÖVID INDOKOLÁS

A Bulgária és Románia csatlakozási szerződéséhez mellékelt jegyzőkönyv 30. cikkével 
összhangban Bulgária teljesítette a kötelezettségeit, és leállította a kozloduji atomerőmű 1–4-es 
reaktorblokkjait. Bulgária jelenleg e négy blokk leszerelését végzi. 

Biztonsági és gazdasági okokból a bolgár kormány 2006-ban a késleltetett leszerelési stratégia
helyett azonnali leszerelési stratégiára tett javaslatot a bevált nemzetközi gyakorlati 
megoldásoknak megfelelően, amihez kellő időben további támogatást kell biztosítani a 
leszerelési eljárás biztonságos és hatékony lebonyolítása érdekében. 

A leállítási és leszerelési stratégia megváltozása és annak a szükséges finanszírozásra gyakorolt 
következményei, valamint a kozloduji atomerőművel kapcsolatos vállalások teljesítése 
indokolttá teszi a közösségi pénzügyi támogatás meghosszabbítását, annak érdekében, hogy az 
1–4-es blokkok leállítása és leszerelése során garantálni lehessen a legmagasabb szintű 
biztonsági és környezetvédelmi előírások betartását. 

Továbbá, más tagállamok – például Szlovákia és Litvánia – szintén részesültek hasonló 
támogatási programból atomerőművek leszerelése kapcsán, és az a program 2013-ig tart, míg a 
Bulgáriának nyújtott támogatás 2009-ben lezárul. A szolidaritásra és a tagállamok közötti 
egyenlő bánásmódra vonatkozó közösségi elvek szintén a közösségi pénzügyi támogatás 
meghosszabbítását indokolják.

A kozloduji atomerőmű 1–4-es blokkjainak leszerelése tekintetében a közösségi támogatásnak 
egy célt kell szolgálnia, nevezetesen a leszereléssel kapcsolatos tevékenységek biztonságos és 
megfelelő időben történő lebonyolításának biztosítását, a legmagasabb szintű átláthatóság és 
környezetvédelem garantálása mellett. 

Ezért a leszerelési eljárás minden szakaszában kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonsági és 
környezetvédelmi előírásokra, a jelenlegi szabályozásnak, például a munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló 
alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 96/29/Euratom tanácsi irányelvnek 
megfelelően. Emellett különleges figyelmet kell szentelni a leszerelésben részt vevő 
munkavállalók egészségvédelmének, és ezt össze kell kapcsolni egészségügyi állapotuk 
alakulásának hosszú távú nyomon követésével.

Az átláthatóság kulcsfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a közvélemény megértse a 
leszerelési eljárással kapcsolatos döntést, és részt vegyen abban, csakúgy, mint a leszerelési 
eljáráshoz kötődő jövőbeni lehetőségek kiválasztásában, például a radioaktív hulladék végleges
elhelyezésével kapcsolatban, Az információkhoz való hozzáférés, a nyilvánosság részvétele és az 
átláthatóság biztosítása érdekében tehát rendkívül fontos azon nemzetközi egyezményekben 
megállapított kötelezettségek teljesítése, amelyek már előírják a nemzeti, nemzetközi és 
határokon átnyúló összefüggésben a szükséges követelményeket (pl. az 1998. június 25-i 
Aarhusi Egyezmény).

A rendeletre irányuló javaslatnak a kozloduji atomerőmű 1–4-es blokkjainak előrehozott 
leállításából származó, az energiaágazatot érintő következmények enyhítését célzó intézkedéseit 
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tanulmányozva lényegesnek tűnik annak figyelembevétele, hogy az energiaágazatra és a 
környezetre háruló teher jelentős mértékben felülmúlja az eredeti várakozásokat. A becslések 
szerint például a négy reaktor előrehozott leállításának következtében a termelési kapacitás 
csökkenése (a 2011–2013-as időszakra 15 TWh, 1,2 Gg/GWh CO2- egyenértékkel) az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelentős mértékű emelkedését okozza, és Bulgária 
számára mintegy 18000 Gg vagy 18000 kt széndioxidegyenérték-növekedést eredményez, 
szükségessé téve a szén-dioxid-kibocsátás további csökkentését.

A négy reaktor előrehozott leállításának átfogó és hosszú távú következményei az Unió 
energiastratégiájának jelenlegi alapját képező alábbi fő elvek megszegéséhez vezettek: az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának fenntarthatósága és csökkentése, az energiaellátás 
biztonsága és az energiaágazat versenyképessége. A kozloduji atomerőmű 1–4-es blokkjai 
termelési kapacitásának pótlását valóban jelentős mértékben elsődleges energiaforrások 
behozatalán, valamint importált és hazai termelésű fosszilis energia felhasználásán keresztül 
kellett megoldani.

A bolgár energiaágazatnak folyósított közösségi támogatás meghosszabbítása tehát 
kulcsfontosságú a négy reaktor előrehozott leállítása hosszú távú környezetvédelmi, gazdasági, 
és a régió ellátásbiztonságát érintő következményeinek megfelelő kezelése érdekében. 
Következésképpen az energiaágazatra gyakorolt hatások csökkentésére irányuló új 
stratégiának az energiaellátás biztonságára és megbízhatóságára, az energiafogyasztás 
diverzifikációjára, a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítására, a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére és az energiahatékonyságra kell összpontosítania, annak 
biztosítása mellett, hogy a közösségi pénzügyi támogatás nem vezet versenytorzuláshoz.

A Bizottságnak továbbá legalább az EBRD nemzetközileg elfogadott számviteli, ellenőrzési, 
belső ellenőrzési és beszerzési előírásai tekintetében úgynevezett „négypilléres” vagy 
„megfelelőségi” ellenőrzés segítségével biztosítania kell, hogy a közösségi támogatás 
összhangban áll a költségvetési rendelettel és a költségvetés végrehajtásának efféle 
irányítására vonatkozó végrehajtási szabályokkal.

Biztosítani kell az Európai Unió környezetvédelmi- és energiastratégiájával való összhangot és 
összeegyeztethetőséget, hogy a közösségi pénzügyi támogatás végrehajtása a kozloduji 
atomerőmű 1–4-es blokkjainak hatékony és optimális leszerelését eredményezze.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bulgária kötelezettséget vállalt arra, 
hogy 2002. december 31-ig, illetve 2006. 
december 31-ig leállítja a kozloduji 
atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. 
blokkját, valamint ezt követően leszereli 
ezeket a blokkokat. Az Európai Unió 
kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy 
2009-ig további pénzügyi támogatást 
folyósít a Phare program alapján nyújtott 
előcsatlakozási támogatás folytatásaként, 
támogatva Bulgáriának az atomerőmű 
leszerelésére irányuló erőfeszítéseit.

(1) Bulgária kötelezettséget vállalt arra, 
hogy 2002. december 31-ig, illetve 2006. 
december 31-ig leállítja a kozloduji 
atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. 
blokkját, valamint ezt követően leszereli 
ezeket a blokkokat. Az Európai Unió 
kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy 
2009-ig további pénzügyi támogatást 
folyósít a Phare program alapján nyújtott 
előcsatlakozási támogatás folytatásaként, 
támogatva Bulgáriának az atomerőmű 
leszerelésére irányuló erőfeszítéseit. Az 
Európai Unió politikai biztosítékokat 
adott továbbá arra, hogy a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi 
keret átfogó felülvizsgálatának alkalmával 
megvitatják a közösségi támogatás 
folytatásának kérdését.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közösségi szolidaritás és az egyenlő 
bánásmód elve megkívánja, hogy az 
eddigiekhez hasonlóan ezúttal is 
méltányosan járjunk el azon 
tagállamokkal szemben, amelyek 
támogatásra szorulnak atomerőművek 
leszereléséhez, miután a csatlakozási 
szerződésükben vagy annak 
jegyzőkönyvében foglaltaknak 
megfelelően vállalják, hogy 
atomerőműveket zárnak be.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ugyanilyen fontos, hogy a kozloduji 
atomerőmű saját erőforrásait használják 
fel, mivel így rendelkezésre fog állni a 
szükséges szakértelem, ugyanakkor 
enyhébbek lesznek az előrehozott leállítás 
társadalmi és gazdasági következményei 
amiatt, hogy a bezárt atomerőmű 
személyzetét megszakítás nélkül 
foglalkoztatják. A szükséges biztonsági
színvonal fenntartásához ezért fontos a 
folytatólagos pénzügyi támogatás.

(5) Ugyanilyen fontos, hogy a kozloduji 
atomerőmű saját erőforrásait használják 
fel, mivel így rendelkezésre fog állni a 
szükséges szakértelem, gyarapodni fog a 
know-how és a készségek, ugyanakkor 
enyhébbek lesznek az előrehozott leállítás 
társadalmi és gazdasági következményei 
amiatt, hogy a bezárt atomerőmű 
személyzetét megszakítás nélkül 
foglalkoztatják. A szükséges biztonsági, 
egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások fenntartásához ezért fontos a 
folytatólagos pénzügyi támogatás.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint a régió 
ellátásbiztonságára gyakorolt hatást.

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint a
környezetre, a fogyasztók által fizetendő 
energiaárakra, a régió ellátásbiztonságára
és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának mértékére gyakorolt 
hatást, mivel a kozloduji atomerőmű 1–4-
es blokkjai termelési kapacitásának 
pótlását jelentős mértékben elsődleges 
energiaforrások behozatalán, valamint 
importált és hazai termelésű fosszilis 
energia felhasználásán keresztül kellett 
megoldani, valamint különös tekintettel 
arra, hogy növelni kell az 
energiahatékonyságot és fejleszteni kell a 
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megújulóenergia-ágazatot;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A kozloduji atomerőmű 1–4-es 
blokkjainak leállításából következő 
termelésikapacitás-csökkenés, melynek 
becsült mértéke a 2011–2013-as időszakra 
15 TWh, 1,2 Gg/GWh CO2-
egyenértékkel, az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának jelentős 
emelkedéséhez vezetett, és Bulgária 
számára mintegy 18 000 Gg vagy 18 000 
kt széndioxidegyenérték-növekedést 
eredményezett, szükségessé téve a szén-
dioxid-kibocsátás további csökkentését.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A kozloduji atomerőmű 1–4. 
blokkjainak bezárásából eredő társadalmi 
és gazdasági hatások csökkentésére 
irányuló enyhítő intézkedésekhez, mint 
például az érintett személyzet átképzésére 
és szakértelmének más ágazatokban –
például az ipari kutatás vagy a megújuló 
energiák területén – történő 
hasznosítására irányuló programokhoz 
uniós pénzügyi támogatásra lehet szükség.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének 
finanszírozásához a 2010–2013-as 
időszakban.

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének és az 
energiaágazatot érintő enyhítő 
intézkedések finanszírozásához a 2010–
2013-as időszakban.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is.

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is, ösztönözve az 
energiatakarékossági intézkedéseket és a 
megújuló energiaforrások használatát.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A lehető legnagyobb hatékonyság 
érdekében az elérhető legjobb műszaki 
szakértői hátteret kell igénybe venni a 
kozloduji atomerőmű leszereléséhez, kellő 

(11) A lehető legnagyobb hatékonyság és 
az esetleges környezeti következmények 
lehető legkisebb mértékűre való 
csökkentése érdekében az elérhető legjobb 
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figyelmet fordítva a leállítandó blokkok 
természetére és technológiai jellemzőire.

műszaki szakértői hátteret kell igénybe 
venni a kozloduji atomerőmű 
leszereléséhez, kellő figyelmet fordítva a 
leállítandó blokkok természetére és 
technológiai jellemzőire.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az információkhoz való hozzáférés, 
a nyilvánosság részvétele és az 
átláthatóság érdekében a kozloduji 
atomerőmű leszerelése során minden 
megfelelő intézkedést meg kell tenni azon 
nemzetközi egyezményekben megállapított 
kötelezettségek teljesítésére, amelyek már 
előírják a nemzeti, nemzetközi és 
határokon átnyúló összefüggésben a 
szükséges követelményeket, mint amilyen 
a környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, 1998. június 25-i 
Aarhusi Egyezmény.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A kozloduji atomerőmű 
leszerelésével kapcsolatos tevékenységeket 
azon alapvető célkitűzésnek megfelelően 
kell elvégezni, mely szerint a munkásokat 
és a lakosságot meg kell védeni az ionizáló 
sugárzástól, a jelenlegi szabályozásnak, 
például a munkavállalók és a lakosság 
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egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni védelmét 
szolgáló alapvető biztonsági előírások 
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelvnek 
megfelelően1, ezáltal biztosítva a 
legnagyobb mértékben a munkások és a 
lakosság biztonságát és egészségének 
védelmét.
---------------
1 HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Azon feltételeket, melyeket a 
költségvetés végrehajtásának közös 
irányítása tekintetében figyelembe kell 
venni, az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet1 53d., 108a. és 165. cikke,
valamint az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK bizottsági 
rendelet2 35. és 43. cikke állapítja meg.
------------
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
2 HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

Indokolás

A költségvetési rendelet és a végrehajtási szabályok értelmében a Bizottságnak jogában áll, 
hogy költségvetését nemzetközi szervezetekkel együttműködésben, közös irányítás alatt hajtsa 
végre, amennyiben ezek a szervezetek legalább a számvitel, az ellenőrzés, a belső ellenőrzés 
és a beszerzési eljárások tekintetében az elfogadott nemzetközi előírásokkal egyező 
garanciákat biztosító eljárásokat alkalmaznak.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Kozlodujnak példaként kell 
szolgálnia, és a Bizottságnak az 
atomerőművek jövőbeli leszerelésével járó 
költségek elemzése és előrejelzése céljából 
el kell készítenie a leszerelés teljes és 
részletes költségvetését.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
és a leállítás bulgáriai következményeinek 
kezelésére irányuló közösségi pénzügyi 
hozzájárulás végrehajtásának részletes 
szabályait rögzítő programot (a 
továbbiakban: Kozloduj-program).

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4-es blokkjának 
leszereléséhez és a leállítás bulgáriai, a 
környezetvédelmet, a gazdaságot és a 
régió ellátásbiztonságát érintő
következményeinek kezelésére irányuló 
közösségi pénzügyi hozzájárulás 
végrehajtásának részletes szabályait rögzítő 
programot (a továbbiakban: Kozloduj-
program).

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedések, a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedések, a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
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célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedések, valamint egyéb, az 
erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként meghozandó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az 
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
ágazatok modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához Bulgáriában.

célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedések, valamint egyéb, az 
erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként meghozandó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az 
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
ágazatok modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához Bulgáriában, ösztönözve 
egyúttal az energiatakarékossági 
intézkedéseket és a megújuló 
energiaforrások használatát. Pénzügyi 
támogatás nyújtható az érintett 
közösségekben a társadalmi és gazdasági 
átmenet enyhítéséhez is, például új 
fenntartható munkahelyek és iparágak 
létrehozása révén.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2010. január 1. és 2013. december 
31. közötti időszak folyamán lehetőség van
a Kozloduj-programnak nyújtott 
támogatási előirányzatok összegének 
korrekciójára, figyelemmel a program 
végrehajtásában tapasztalt előrehaladásra 
és annak biztosítása érdekében, hogy a 
források programozása és elosztása a 
tényleges fizetési szükségleteken és 
felvevőképességen alapuljon.

(3) A 2010. január 1. és 2013. december 
31. közötti időszak folyamán a Kozloduj-
programnak nyújtott támogatási 
előirányzatok összegét évente felül kell 
vizsgálni, figyelemmel a program 
végrehajtásában tapasztalt előrehaladásra, 
valamint a kozloduji atomerőmű 1–4. 
blokkjai előrehozott leállításának a 
környezetvédelemre, a gazdaságra és a 
régió ellátásbiztonságára gyakorolt hosszú 
távú hatására és következményeire, és
annak biztosítása érdekében, hogy a 
források programozása és elosztása a 
tényleges fizetési szükségleteken és 
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felvevőképességen alapuljon.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságnak joga van akár 
közvetlenül saját alkalmazottai útján, akár 
bármely általa kiválasztott, erre 
szakosodott külső szervezet útján pénzügyi 
ellenőrzést folytatni a támogatás 
felhasználásával kapcsolatosan. E pénzügyi 
ellenőrzésekre a Közösség és az EBRD 
közötti, a Kozloduj Nemzetközi 
Leszerelési Támogatási Alapnak nyújtott 
közösségi támogatásról szóló megállapodás 
teljes időtartama alatt, valamint a 
támogatás utolsó részletének kifizetését 
követő öt éven belül kerülhet sor. A 
pénzügyi ellenőrzés eredményei adott 
esetben ahhoz vezethetnek, hogy a
Bizottság a támogatás visszafizetésére 
vonatkozó határozatot hoz.

(1) A Bizottság nyomon követi a 
támogatást és joga van akár közvetlenül 
saját alkalmazottai útján, akár bármely 
általa kiválasztott, erre szakosodott külső 
szervezet útján pénzügyi ellenőrzést 
folytatni a támogatás felhasználásával 
kapcsolatosan. E pénzügyi ellenőrzésekre a 
Közösség és az EBRD közötti, a Kozloduj 
Nemzetközi Leszerelési Támogatási 
Alapnak nyújtott közösségi támogatásról 
szóló megállapodás teljes időtartama alatt, 
valamint a támogatás utolsó részletének 
kifizetését követő öt éven belül kerülhet 
sor. A pénzügyi ellenőrzés eredményei
alapján a Bizottság adott esetben
határozatban rendelkezhet a támogatás
visszatérítéséről.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tagjai valamint a Bizottság 
által megbízott külső személyek számára 
megfelelő hozzáférést kell biztosítani 
különösen a kedvezményezett irodáihoz, 
valamint a pénzügyi ellenőrzés 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
információhoz, beleértve az elektronikus 
formában tárolt adatokat is.

(2) A Bizottság tagjai valamint a Bizottság 
által megbízott külső személyek számára 
megfelelő hozzáférést kell biztosítani 
különösen a kedvezményezett irodáihoz, 
valamint a pénzügyi ellenőrzés 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
információhoz, beleértve az elektronikus 
formában tárolt adatokat is. Az 
ellenőrzések kiterjednek a leszerelésre 
vonatkozó engedélyek kiadása terén elért 
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előrehaladás vizsgálatára.

Indokolás

A források tervezett időben történő felhasználásának és célnak megfelelő felhasználásuk jobb 
ellenőrzésének biztosítása érdekében. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról, amelyről rendszeresen
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A Bizottság a 3. cikk (3) 
bekezdésével összhangban elvégzi a 
program félidős értékelését.

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról, amelyről évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság a 3. cikk (3) 
bekezdésével összhangban elvégzi a 
program félidős és utólagos értékelését, és 
ezekről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek.

Az utólagos értékelés tartalmazza egy 
atomerőmű leszerelésének teljes és 
részletes költségvetését, hogy tervezni 
lehessen a jövőbeli leszerelési költségeket. 
Elemzi a gazdasági, társadalmi és 
környezeti költségeket is, a fennmaradó 
szabad sugárzás hatására és az 
ellátásbiztonságot érintő 
következményekre összpontosítva.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A Bizottság a hozzájárulási megállapodás 
aláírását megelőzően megfelelőségi 
értékelést végez legalább az EBRD 
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nemzetközileg elfogadott számviteli, 
ellenőrzési, belső ellenőrzési és beszerzési 
előírásai tekintetében.

Indokolás

A költségvetési rendelet és a végrehajtási szabályok értelmében a Bizottságnak jogában áll, 
hogy költségvetését nemzetközi szervezetekkel együttműködésben, közös irányítás alatt hajtsa 
végre, amennyiben ezek a szervezetek legalább a számvitel, az ellenőrzés, a belső ellenőrzés 
és a beszerzési eljárások tekintetében az elfogadott nemzetközi előírásokkal egyező 
garanciákat biztosító eljárásokat alkalmaznak.
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